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Styret vil benytte anledningen til å ønske 
alle ei God Jul og et riktig Godt Nytt År



Lederen har ordet 
Vel overstått jakt! Høsten er snart forbi. Det er fortsatt mulig å komme seg ut på jaktprøve i en del 
av de områdene som vi disponerer. Deltagelse i prøvesammenheng er ca. som forrige sesong. Det er 
mange bra elghunder i vår klubb, noe som jaktprøveresultatene viser. 

Årets jakt har forløpt seg i tråd med intensjonene for de fleste av oss. Det er en sunn og bra 
elgstamme i vårt distrikt. Foreløpig er vi forskånet for hjortelusflua sitt inntog. Har sett noen 
eksempler på dyr som er angrepet og vi kan prise oss lykkelig for at vi unngår dette utyske. 

Dommersituasjonen er som tidligere. Vi trenger flere som er villig til å stille opp for å dømme på 
prøver. Det er et dommerkompendium under utarbeidelse fra Forbundet sin side. Dette er noe vi tror 
vil gjøre dommerutdannelsen enklere å mer lik for alle områdeklubbene. Det må være mulig å 
kunne samarbeide klubbene i mellom slik at flest mulig kan få sin teoridel når passer. 

Loddsalget gikk også i år smertefritt. Vi har evaluert årets salg og det var for lite lodder tilslutt!!  
Det er tenkt at klubben skal være med på en "stand" under Den årlige elgfestivalen på Dokka. Her 
vil det være mulig å selge en del lodd, så trykkeriet må belage seg på litt større opplag neste år. 

Årsmøtet vil i år være på Bjørnen, Odnes den 19.februar. Nærmere opplysninger om dette kommer i 
neste nummer av Elghundnytt rett på nyåret.  

Avslutningsvis vil jeg på vegne av styret få ønske alle medlemmer i VEHK ei God jul og et Godt 
nytt år! 

Olaf Sæthre 

Leder VEHK 



Innspill til valgkomiteen 
Følgende personer er på valg: 

Leder Olaf Sæthre  
Styremedlem Bjarne Karlsen 
Varamedlemmer Trygve Brenden og Kjell Engevold 
Revisorer Johan Wien og Finn Øksne 
Det skal velges 1 nytt medlem til valgkomiteen 

Følgende i styret er ikke på valg; Nestleder Knut Schjørlien og styremedlemmene Jørn Sand 
og Svein Grønvold. Nestleder Knut Schjørlien 

 

Valgkomiteen består av; 

Bjørn Nystuen, leder 
 Arve Engen 
 Ole Petter Ødegård 
  
Forslag til valg må være valgkomiteen i hende senest 15. januar 

 

Årsmøtet 
Årsmøtet er berammet til den 19. februar 2011 og vil i år være på Bjørnen, Odnes.  

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets leder Olaf Sæthre, Nesgutua 35, 2860 Hov 
eller olaf.saethre@nordre-land.kommune.no innen 15. januar 



Lotteriet 2010 
 



Referater 

Referat fra styremøte på Bjørnen 24/6-10  

Møtet startet kl. 19:00 

Til stede; Olaf Sæthre, Knut Schjørlien, Svein Grønvold, Henning Ringen, Olav Jørstad og Erik 
Aaberg 

Forfall; Bjarne Karlsen og Jørn Sand 

Ikke møtt; Trygve Brenden 

Erik referent i Bjarne sitt fravær 

Sak 1 Utdeling og utsending av elghundnytt og loddboka 

Elghundnytt og loddbøker ble fordelt og skal leveres til grendekontakter. Det mangler 
grendekontakt for Gjøvik. Olav spør Kjell Engevold. 

Det er kanskje behov for flere lodder neste år. 5000? 

Olaf sjekker opp med antall solgte i forhold til premier mm så vi har dette klart til neste år 

Sak 2 Årshjulet 

Erik lager utkast. Får info fra utstillingkomiteen og jaktprøvekomiteen. Ser i tillegg på forbundets 
liste og setter faste datoer for styremøter. 

Sak 3 Eventuelt 

• Vandrepokaler; Bør avvikles mener Olav. Egen sak på neste styremøte 

• Henning vil gi seg som utstillingsleder. Elise Mæhlum aktuell. Olaf Spør 

• Tor Magne Furusethagen trekker seg fra jaktprøvekomiteen. Olav skaffer en ny. 

 

Erik Aaberg 

Referat fra styremøte på Bjørnen 25/11-10  

Møtet startet kl. 19:00 

Til stede; Olaf Sæthre, Knut Schjørlien, Svein Grønvold, Henning Ringen, Olav Jørstad og Bjarne 
Karlsen. Erik Aaberg var til stede under sak 4 og 5. 

Forfall; Jørn Sand 

Sak 1 Oppsummering og evaluering av lotteriet 

Lotteriet er gjennomført som før og resultatet ser ut til å bli ca som for de foregående år. Neste år 
satser vi på og få trykt opp noen flere lodder og selger disse på Elgfestivalen på Dokka. Vi satser på 
5000 lodder 

Sak 2 Info fra jaktprøvekomiteen  

Det er påmeldt 25 hunder på separatprøvene. Det var 5 todagers hunder og og 3 endags hunder på 
samleprøven. Det er blitt godkjent 2 nyutdannede dommere i klubben i år, dette er fortsatt svert 
viktig og jobbe videre med nyutdanning på dommerfronten vi prøver og få til kurs til neste år.  

Jaktprøvekomiteen deler ut vandrepokalene så vi blir ferdig med disse.  



Det er ønske om og få laget en egen fin diplom for Vestoppland Elghundklubb. 

Sak 3 Info fra utstillingskomiteen  

           Utstilingskomiteen mangler leder noe det jobbes med og få på plass. 
           Bjørn Bjerketvedt og Rolf Frostad har sagt seg villige til å dømme på utstillingen 
           I 2011 
          Annonse er sendt til elghundnytt. 
 
Sak 4 Årshjul 

Erik har laget et hjul for oss som blir lagt ut på hjemmesiden vår og kan enkelt redigeres 

Sak 5 Elghundnytt 

Elghundnytt leveres ut til grendekontaktene i løpet av uke 49  

Sak 6 Årsmøtet  

Årsmøtet blir på Bjørnen den 19. februar  

Bjarne Karlsen 
 

 

Utstillinga 2011 

 

 

    VESTOPPLAND ELGHUNDKLUBB 
 
 
Ønsker velkommen til utstilling 27 mars 2011 ved Felleskjøpet Lena 
 
Dommere: Rolf Frostad NEG hanner/valper 
                  Bjørn Bjerketvedt NEG tisper/ øvrige raser 
 
Påmelding:  Påmeldingsskjema sendes til:  
                        Henning Ringen, Brenngutua 16 2847 Kolbu,tlf 41256205  

e-post heringen@bbnett.no 
 
                        Påmeldingsavgift kr 300.- til konto 2050 04 32854  
                        Valper kr 150.- NB! Merk giro med navn og reg nr. 
  Utstillingen starter kl. 10.00 
 
Påmeldingsfrist 13 Mars. Forbehold om dommerendringer 
 



Info fra jaktprøvekomiteen 
NM løshund 2010 ble arrangert av Østerdalen Elghundklubb 14. og 15. oktober. Mira reg. nr 
20712/07 eier Arve og Per Trygve Engen representerte Vestoppland Elghundklubb. 

Mira med fører Arve ledet etter første dag med 93.5 poeng. Ddessverre ble andre prøvedag uten 
premiering. Komiteen gratulerer med 7 plass av totalt 12 hunder. NM vinner ble Bamse reg.nr 
27201/07 eier Roger Seigerud. 

Pr 28/11-10 er det påmeldt 25 hunder på separat løshundprøve. Forholdene har vært bra så langt, og 
de fleste har kommet for elg virker det som. 

 

Samleprøva 2010 

Prøva hadde i år, som tidligere, ”Fiskehytta” ved Skumsjøen som kvarter. For første gang på 
uminnelig tid gikk prøva på barmark. Samtlige startende hunder kom for elg.  

På grunn av dommersituasjonen i klubben måtte vi sette strek ved 5 to-dagers og 3 en-dags 
påmeldte ekvipasjer. 

5 hunder, 3 NEG og 2 Jämt., var påmeldt og startet 5/11, 1 NEG og 2 Jämt gikk videre til andre 
dagen. På ettermiddagen 6/11 viste det seg at begge jämthundene klarte begge dagene. Disse er 
Jämt CHAKKO 09918/04 som fikk 87,5 og 88,0 poeng, til sammen 175,5 poeng og 1.premie og 
vinner av 2 dagers prøva. Det er Kenneth Holthe som eier CHAKKO.  Vi gratulerer. 

Det var meldt 3 hunder til 1-dags prøva, 2 st NEG og 1 st Jämt, alle kom for elg. 

NEG Bob 17389/07 vant med 84 poeng og 1. premie. Endre Granum eier Bob. Vi gratulerer. 

For øvrig viser vi til premielistene. 

To aspiranter deltok ved årets prøve. Begge er innstilt for godkjenning. 

En stor takk til alle som bidro til å gjennomføre prøva. 

 

Vardal 22.11.2010. 

 

Børre Mathias Lilleengen, prøveleder. 



Resultater 1-dags 

 

 Resultater 2-dagers 

 
 


